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Met deze eerste nieuwsbrief willen we 
u graag op de hoogte stellen van de 
ontwikkelingen binnen het onderzoek 
Learn 2 Move 0-2 jaar, waar u en uw 
kind of kinderen aan deelnemen.

Learn 2 Move
Het onderzoek Learn 2 Move is een 
landelijk onderzoeksprogramma. Het 
effect van fysiotherapie bij kinderen
met motorische ontwikkelings-
problemen wordt onderzocht bij 4 
leeftijdsgroepen: 0-2, 2-3, 7-12 en 16-
24 jaar. Vanuit Groningen richten we 
ons op de jongste kinderen, van 0-2 
jaar. De kinderen komen uit 
Groningen, Friesland, Drenthe, 
Overijssel en de regio Amsterdam.

Learn 2 Move 0-2
De kinderen in ons onderzoek zijn aan 
het begin tussen de 3 en 9 maanden 
oud. De behandelend arts heeft bij het 
kind ontwikkelingsproblemen 
geconstateerd. De kinderen krijgen de 
standaard fysiotherapiebehandeling of 
een nieuwe vorm van fysiotherapie. 
De totale behandeling met een van 
deze vormen van fysiotherapie duurt
een jaar. Gedurende dit jaar volgen
we de kinderen nauwkeurig. 
Dit gebeurt d.m.v. onderzoeken in het 
UMCG, bij u thuis en aan de hand van 
vragenlijsten en weekboekjes.

Fysiotherapie
Alle kinderen in het onderzoek krijgen
fysiotherapie. De ene groep kinderen
krijgt de standaard - in Nederland 
algemeen geaccepteerde -
fysiotherapie en de andere groep de 
nieuwe vorm van fysiotherapie, 
COPCA (Coping with and Caring for 
infants with special needs - a family 
centred program).

De frequentie van de fysiotherapie 
wordt gedurende het jaar van het 
onderzoek van twee keer per week 
geleidelijk afgebouwd naar een keer 
per twee weken. 
Omdat de onderzoekers niet
beïnvloed willen worden in hun
oordeelvorming over het effect van 
beide therapieën, weten zij niet welke
behandeling uw kind krijgt. Het is 
daarom van belang dat u hen dit ook
niet vertelt.

Eerste metingen
Bij de eerste metingen, komt u een
keer naar het UMCG en vindt er een
keer een bezoek plaats bij u thuis. 
Daarnaast worden er video-opnames
gemaakt van het spelen en in bad 
doen van uw kind bij u thuis. We willen
door middel van alle verzamelde
informatie een zo goed mogelijk beeld
krijgen van de ontwikkeling van uw
kind, de invloed van het hebben van 
een kind met ontwikkelingsproblemen
op het gezin en de tevredenheid over 
de verleende zorg. 
We begrijpen dat dit erg veel voor u 
kan zijn, maar doen het om zo
nauwkeurig mogelijk vast te kunnen
leggen wat het effect is van de twee 
verschillende behandelmethodes.N
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Beatrix kinderziekenhuis



Op de leeftijd van 3 en 6 maanden
vinden weer onderzoeken plaats, die 
zijn minder uitgebreid dan aan het 
begin. Na 1 jaar zal er weer een zelfde
onderzoek als aan de start van het 
onderzoek plaatsvinden. Voor de 
kinderen die aan het begin van het 
onderzoek jonger zijn dan 8 maanden, 
volgt er nog een onderzoek op de 
leeftijd van 21 maanden.

Stand van zaken
Inmiddels hebben de ouders van 4 
kinderen aangegeven dat ze mee
willen werken aan het onderzoek. 
Onze hartelijke dank hiervoor! 
Door middel van loting is bepaald of 
uw kind de standaard fysiotherapie
of de nieuwe vorm van fysiotherapie
krijgt. De eerste metingen om de 
motorische en algehele ontwikkeling
van de kinderen goed in kaart te
brengen hebben plaatsgevonden. 
Daarnaast hebben ouders de eerste
serie vragenlijsten ingevuld en zijn de 
eerste video-opnames gemaakt. 
Ouders en fysiotherapeuten werken
erg enthousiast mee!N
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Projectgroep Learn 2 Move 0-2
De projectgroep van het onderzoek 
bestaat uit:
- Mijna Hadders-Algra, hoogleraar 
ontwikkelingsneurologie
- Karel Maathuis, kinderrevalidatiearts
- Heleen Reinders-Messelink, 
stafmedewerker onderzoek
- Tineke Dirks, 
ontwikkelingsfysiotherapeut
- Arie Bos, hoogleraar neonatologie
- Lily van Doormaal, kinderarts
- Johannes Verheijden, 
beleidsmedewerker BOSK
- Carla Vlaskamp, hoogleraar 
orthopedagogiek
- Tjitske Hielkema, arts-onderzoeker

Informatie/vragen
Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben over het onderzoek, aarzel 
dan niet om contact op te nemen met 
Tjitske Hielkema, tel. 050-3614250, 
e-mail
t.hielkema@developmentalneurology.
com

COLOFON
Learn 2 Move 0-2
UMCG, huispostcode CA85
Ontwikkelingsneurologie
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
tel. 050-3614247
fax 050-3636905
www.developmentalneurology.com

Mocht u binnenkort verhuizen, zou u 
uw nieuwe adres dan door willen 
geven door een telefoontje, kaartje of 
e-mail te sturen? 
Alvast bedankt!

Het Learn 2 Move 0-2 project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMW, de 
Phelps Stichting en het Johanna Kinderfonds


